
A única saída, o único caminho
Falando sobre Jesus, a 
Bíblia declara que “não 
há salvação em nenhum 
outro, pois debaixo de 
céu não há outro nome 
dado aos homens pelo 
qual devamos ser salvos” 
(Atos 4:12). O próprio 
Jesus disse: “Eu sou o ca-
minho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim” (João 
14:6). Para ser salvo e ir para o céu, você tem que se 
arrepender dos seus pecados, crer e receber a Cristo. 
Isso se faz através de uma oração de entrega, como 
esta: Deus, sei que sou pecador e preciso do Seu 
perdão. Obrigado por ter mandado Seu Filho para 
morrer na cruz em meu lugar. Me arrependo e confio 
agora no Senhor como meu Salvador e Senhor. Faça 
de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em 
nome de Jesus, amém.
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Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.
Mais informação ou folhetos? Visite www.j3-16.impacto.org

É favor abrir 
(desdobrar) 

e ler a
 continuação 

no lado de 
dentro.

Basta um elo fraco   A vida é como uma balança?

Muitos vêem a vida como uma grande balança: o 
lado que pesar mais, ganha. Isto é, crêem que, se na 
hora de morrer, tiverem acumulado mais boas ações 
do que pecados, serão perdoados e aceitos por 
Deus. Se tiverem mais pecados do que boas ações, 
serão condenados. 
Veja, a seguir, porque pensar assim é cometer um 
grande erro!

Jesus tomou o peso do 
nosso pecado sobre Si.

A Bíblia declara que 
“a pessoa que guar-
da todas as leis de 
Deus, mas comete 
só um deslize, é tão 
culpada quanto a 
pessoa que quebrou 
todas as leis que 
existem” (Tiago 
2:10).
  

Você pode ser 
uma pessoa 
boa em quase 
todas as áreas 
de sua vida. 

Mas basta um 
elo fraco – um 
“pecadinho”– para 
desfazer toda uma 

corrente de boas 
ações e romper 
sua relação 
com Deus.



    Basta um furo, um ovo podre.
Veja como se demonstra esse mesmo princípio 
com mais duas ilustrações. O que acontece se uma 
panela cheia de água tiver vários furos no fundo? 
Toda a água vaza, certo? E se tiver apenas um? A 
mesma coisa. E o que dizer de um omelete feito 

com 9 ovos bons e 
apenas um podre? É 
claro que o ovo podre 
estraga tudo. Assim é o 
pecado em nossas vidas. 
Conclusão: por desem-
penho, mérito ou bondade própria ninguém vai para 
o céu! Deus avisa que “ninguém será declarado 
justo diante dele baseando-se na obediência à lei” 
(Romanos 3:20a).
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3     Trabalho comunitário 
para assassino?

Ninguém merece ir para o céu porque, como diz a 
Bíblia, “todos pecaram” (Romanos 3:23). O que 
você pensaria de um criminoso flagrado ao assas-
sinar uma vítima inocente, e que apelasse ao juiz 
assim: “meretíssimo, estou disposto a fazer várias 
horas de trabalho comunitário se o senhor limpar a 
minha ficha.” Seria um absurdo! Mas não é assim 
que tratamos nossos pecados quando oferecemos 
praticar boas ações em troca do perdão de Deus? 
Lembre-se que basta 
um deslize 
para que 
você seja 
condena-
do. 

Filho sacrificado para salvar muitos 
Se hoje é o dia, como ser salvo? Um chefe de obras 
ferroviário levou seu filhinho com ele para inspecio-
nar a linha de trem numa ponte. O pai se distraiu e o 
filho começou a brincar nas engrenagens debaixo da 
ponte. Sabendo que o trem passaria por ali em pou-
cos minutos, o pai começou a descer a ponte. De 
repente viu que seu filho seria esmagado se continu-
asse. Mas, se não continuasse, o trem cairia no rio e 
muitos pereceriam. Ele decidiu sacrificar seu filho e 
salvar aquelas vidas! O amor de Deus Pai por você 
é assim. A Bíblia diz que “Deus tanto amou o mun-
do que deu o seu Filho Unigênito para que todo o 
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” 
(João 3:16). Você acha que se tivesse qualquer outra 
saída para nos salvar, Deus sacrificaria Seu único e 
amado Filho, Jesus? 

Procure o médico urgentemente!
Se você não merece ir para o céu porque tem um 
problema chamado pecado, o que fazer? Diga-
mos que você tivesse quebrado a perna e algumas 
costelas num acidente de trânsito. O que faria? a) 
Ignonaria o problema na esperança que se resol-
vesse sozinho?; b) Tentaria dar uma solução com 
seus próprios recursos antes de ir ao médico?; ou c) 
Procuraria o médico urgentemente, sabendo que seu 
problema é grave e que você não pode resolvê-lo 
sozinho?
Muitos ficam esperando até que estejam “prontos” 
para se achegarem a Deus. Mas a Bíblia ensina que 
“agora é o tempo favorável, agora é o dia da salva-
ção!” (2 Coríntios 6:2).

Continua no verso (página 7) 


